
 

 
 

 

OZNANILA in obvestila do 21. aprila 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verouk je še ta teden! Naslednji teden, ko je veliki teden, verouka ni več. 

Namesto k verouku vse otroke, še posebej vse birmance vabim, da se 

udeležijo velikega tridnevja. To je v četrtek, petek in soboto. Obredi Velikega 

tridnevja so ob 19. uri, ali kakor je zapovedano:  »po sončnem zahodu«! 

VSI MINISTRANTJE imajo vaje za sodelovanje pri obredih velikega 

tridnevja vsak večer eno uro  prej, torej ob 18. uri. Kdor bo sodeloval pri teh 

obredih, naj se vaj zagotovo udeleži. 

NA CVETNO NEDELJO je blagoslov »butarc« in oljk pri obeh mašah. 

Največje in najlepše tri butare tudi nagrajene. Lepo povabljeni v čim večjem 

številu. 

BOGOSLUŽJE VELIKEGA TEDNA nas usmerja v največjo skrivnost naše 

vere, v Kristusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: 

veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas 

uvede v veliko noč. Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: 

pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter o 

postavitvi zakramentov svete evharistije in mašniškega posvečanja. 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 8. aprila do 21. aprila 2019 

P. 8. 4. 

ob 18.00 

Maksim in Timotej, mučenca; Dionizij, škof 

+ Ana Jerič 

T. 9. 4. 

ob 18.00 

Maksim aleksandrijski, škof; Valtruda, red., spokornica 

+ Frančiška Jenko (obl.) 

S. 10. 4. 

ob 7.00  

Dominij (Domen), škof, mučenec; Ezekijel, prerok 

+ Marjeta Pucelj 

Č. 

 
11. 4. 

ob 7.00 

Stanislav, škof, muč.; Gema (Biserka) Galgani, dev. laikinja 

+ V zahvalo za uspešno operacijo D. A. 

P. 12. 4. 

ob 18.00 

Julij I, papež; Alferij, opat; +Zenon Veronski, mučenec 

+ Marjan Česen 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 13. 4. 

ob 18.00 

Martin I., papež, muč.; Ida, redovnica; Ursus iz Ravene, škof 

+ Anton Jerič 

N. 14. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Cvetna nedelja; Tiburcij, Valerij, Maksim mučenci 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Zorman  - umrla v Franciji - Thovnikova 

P. 15. 4. 

ob 18.00 

Paternij, škof; helena (Jelica) Alzaška, kneginja 

+ Martin Ahčin 

T. 16. 4. 

ob 18.00 

Bernardka Lurška, devica; Benedikt Jožef Labre, spokornik 

+ Jože Zavrl (obl.) 

S. 17. 4. 

ob 7.00 

Simon Barsabejski, škof, muč.; Robert opat; Inocenc, škof 

- za dušno in telesno zdravje »J« 

Č. 18. 4. 

ob 19.00 

VELIKI ČETRTEK: Sabina Petrilli, red. ustanoviteljica 

+ Janez Sitar (obl.) 

P. 19. 4. 

ob 19.00 

VELIKI PETEK; Leon IX, papež; Marcelo Callo, mučenec 

- obredi velikega petka 

S. 20. 4. 

 

ob 19.00 

VELIKA SOBOTA: Teotim (Teo) misijonar, škof 

VIGILIJA VELIKE SOBOTE 

+ starši Pilar (obl.)   

N. 21. 4. 

ob 6.00 

ob 10.00 

VELIKA NOČ; Anzelm, škof, cerk. uč.; Kondat, red. 

-  Velikonočna procesija in maša za vse farane 

+ Mirko Kozina (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

         Cvetna nedelja  
 

In položili so na žrebe svoja 

oblačila in nanj  posadili  

Jezusa. Ko pa je šel dalje,  

so na pot razgrinjali svoje plašče. In ko se je 

že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa 

množica učencev z močnim glasom veselo 

hvaliti Boga za vsa čudovita dela, ki so jih 

videli. Klicali so: »Blagoslovljen kralj, ki 

prihaja v Gospodovem imenu; mir v 

nebesih in slava na višavah!« Nekaj 

farizejev iz množice mu je reklo: »Učenik, 

posvári svoje učence! «Odgovoril jim je: 

»Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni 

vpili.« (prim. Lk 19,35–40) 

 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 
skupini št. 7 iz Praprotne Police 

za očiščeno in okrašeno cerkev. 
Za soboto, 13. 4. , je na vrsti 

skupina št. 8. iz Praprotne 

Police. Za Veliko noč – v 

soboto 20. 4. pa je na vrsti 

skupina št. 1 iz Adergasa. 

 
 

Z vstajenjem postane naše življenje  
razodetje, poveličanje, odrešenje. 

(Miha Žužek) 
 

 

 



NA VELIKI ČETRTEK bomo imeli obred umivanja nog. To 

je znamenje največje ljubezni, ki jo je imel Jezus do nas. Vsi 

možje, ki ste bil do sedaj pripravljeni sodelovati pri tem lepem 

dejanju »zadnje večerje« znova lepo povabljeni. Po 

slovesnosti in molitvi ob Jezusi »v ječi« lepo povabljeni na večerjo v župnišče. 

VELIKI PETEK je dan, ko je »Bog mrtev« Pri večernem 

bogoslužju se spominjamo njegove smrti ob prebiranju Pasijona in 

češčenju križa ter molimo ob božjem grobu. 

VELIKA SOBOTA je dan pričakovanja 

gospodovega vstajenja. Zjutraj je blagoslov velikonočnega ognja, 

popoldan blagoslov velikonočnih jedil, ves dopoldan do 12h in od 

15h naprej je priložnost za molitev pri božjem grobu v župnijski 

cerkvi.  

VELIKONOČNI OLTAR - Podobno kot je bil nekoč v vsaki družina na vidnem mestu 

bogkov kot in kot imamo skoraj v vsaki družini v božičnem času božično drevo in jaslice, 

tako bi lahko v velikonočnem času imeli »velikonočni oltar«. Na mizico, omarico ali 

polico postavimo križ, ob njem pa Sveto pismo in svečo. Poleg lahko postavimo molitev 

za družino, ki smo jo skupaj poiskali ali pa celo sami sestavili in jo je kateri od otrok skrbno 

prepisal na trši papir.  

Na velikonočno jutro, preden boste zaužili blagoslovljena jedila, se zberite pri tem 

velikonočnem oltarju in prižgite svečo. Prižiganje sveče naj bo nadvse slovesno, obredno, 

opravi pa ga eden od otrok – morda kot nagrado za neko dobro delo v preteklih dneh. Obred 

lahko ponovite vsako nedeljo do binkošti, kot simbol slovesnosti praznika – vstajenja Jezusa 

Kristusa. Morda se bo kateri od članov družine ob velikonočnem oltarčku ustavil tudi med 

tednom in se v kratki molitvi obrnil na Križanega (podoba križa) in Vstalega (podoba sveče) 

ali pa bo prebral odlomek iz Svetega pisma. Naj bo to kraj, kjer se kot družina srečate ob 

družinski molitvi in klepetu. : Praznujemo cerkveno leto – Velika noč 

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL: 

- Zjutraj ob 7. uri je blagoslov velikonočnega ognja. 

- Vse otroke vabim k skupni molitvi ob 11. uri k božjemu grobu.  
- Ob 16.00  - Praprotna Polica: blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 16.30 -  Trata : blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 17.00 – Adergas : blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 19.00 – slovesno praznovanje VIGILIJE – pričakovanje 

Gospodovega vstajenja. 

VELIKA NOČ: ob 6.00 je vstajenjska procesija. Nabirka za veliko noč je 

namenjena obnovi strehe na Trati in vodnjaka ter stopnišča v parku pred 

cerkvijo. Hvala za vaše darove. 
 
Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: 

slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: http://zupnija-velesovo.si   

Grafika: Sabina Zorman  

 

KRISTUSOVO VSTAJENJE 
 

Kristusovo vstajenje je temeljni kamen naše 

vere. Če bi Kristus samo umrl, pa naj bi umrl 

še tako junaško in predano, bi ostal samo 

neka minula zgodovinska oseba, kakor jih je 

bilo na tisoče drugih, in nič več. Ker pa je 

vstal od mrtvih, je s tem dokazal, da je Božji Sin, ki ima oblast nad življenjem in 

smrtjo, dokazal je, da je pravi, obljubljeni in napovedani Odrešenik. Na tej veri 

v Kristusovo vstajenje temelji tudi vera in upanje na naše vstajanje in večno 

življenje. Kristusovo vstajenje pa je tudi edini čudež, ki ga moramo verovati, če 

želimo sploh biti kristjani. Za vse ostale čudeže, bodisi svetopisemske ali druge 

dokazane čudeže velja, da je primerno, da jih sprejemamo in jih verjamemo; če 

tega ne storimo, smo še vedno lahko kristjani, če zanikamo Kristusovo vstajenje, 

pa ne moremo več reči, da smo kristjani. Z zanikanjem tega čudeža se namreč 

zruši naša vera! Da lahko pridemo do vstajenja in sprejemanja slednjega, pa je 

potrebno spreobrnjenje! Za mnoge kristjane lahko rečemo, da so sicer krščeni, 

toda ne spreobrnjeni. Spreobrnjenje pomeni – odpreti srce Bogu. To pa ni 

enkratno dejanje, ampak nenehni proces, naša nenehna naloga. Obremenjenost z 

izvirnim grehom nas nenehno vleče k tlom, zato si moramo nenehno prizadevati, 

da vstajamo k novemu življenju. Krščanstvo ni  vera nekih »nesmrtnih«, ampak 

vera »vstalih« Največji sovražnik krščanstva je to, da bi se naveličali vstajati! Ta 

sovražnik spreminja vstajenjsko vero v »zaspano vero« kar je popolno nasprotje 

pravega krščanstva. (Po: J. Kužnik, V Marijini šoli) Ob največjem krščanskem prazniku 

vam torej želim, da bi »videli in verovali«. Da bi z Jezusom vstali tudi mi.  
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